Arvonnan säännöt
1. Arvonnan järjestäjä
Osuuskauppa Arina, Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
2. Kampanja-aika
Arvontaan voi osallistua 29.3.2022 klo 00.00 – 13.4.2022 klo 23:59. Arvontalomakkeina
toimivia vaalikuoria odotetaan postin toimituksena 22.4.2022 klo 12 asti, mutta postileima
täytyy olla viralliselta arvonta-ajalta.
3. Arvonta ja arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuminen tapahtuu äänestämällä Osuuskauppa Arinan edustajistovaaleissa joko
sähköisesti tai postitse. Arvontaan osallistuvat kaikki 29.3.2022 klo 00.00 – 13.4.2022 klo
23:59klo 23:59 välisenä aikana hyväksytysti äänestäneet. Arvontalomakkeina toimivia
vaalikuoria odotetaan postin toimituksena 22.4.2022 klo 12 asti, mutta postileima täytyy olla
viralliselta arvonta-ajalta.
Osallistumalla arvontaan hyväksyt arvonnan säännöt. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain
yhden kerran. Mikäli sama henkilö äänestää sekä postitse että sähköisesti osallistuu arvontaan
sähköinen arvontalomake. Arvontaan eivät voi osallistua henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä
tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen
Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan palkintoina
2 kpl ”Vuoden ruoat -palkintoja (yhden palkinnon arvo on 4941 € ja palkinto annetaan S-ryhmän
lahjakortteina.)* sekä 65 x 50 € S-ryhmän lahjakortteja.
Voittajat arvotaan 26.4.2022. Arvonta suoritetaan vaalin teknisestä toteutuksesta vastaavan
Edita Prima Oy:n tiloissa Helsingissä. Arvontaan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin
annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Osuuskauppa
Arina ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista, mistä johtuen
osallistuminen jää arvonnan ulkopuolelle.
Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta viimeistään arvontapäivää seuraavana arkipäivänä
henkilökohtaisesti. Voittajan on lunastettava voittonsa viimeistään 31.5.2022 mennessä. Jos
lunastusta ei tehdä, on arvonnan järjestäjällä oikeus jakaa voitto uudelleen. Määräajassa
lunastamaton voitto arvotaan uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin ehdoin. Voittajien nimet
voidaan julkaista S-ryhmän ja Osuuskauppa Arinan medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
5. Arvonnan järjestäjän vastuu
Osuuskauppa Arina rajoittaa vastuunsa arvontojen kohteena olevien palkintojen
määrään. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnoista aiheutuvat arpajaisverot.
6. Sääntöjen muuttaminen
Osuuskauppa Arina pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen
sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
Muutoksista ilmoitetaan arvonnan säännöissä.

7. Arvonnan julkisuus
Arvontoihin osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle
oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajien nimet
voidaan jakaa S-ryhmän ja Osuuskauppa Arinan medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
8. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Arvontaan osallistuttaessa annetut henkilötiedot tallennetaan Osuuskauppa Arinan
kilpailujen ja arvontojen tietosuojaselosteen mukaisesti.

